
A Solução Rígida Confiável

Delta-Lite  Plus®

Superfície Uniforme

Excelente Imobilização Rígida

Facilidade de Aplicação



Delta-Lite  Plus foi desenvolvido para garantir uma imobilização perfeita. Graças à sua 
fibra de vidro leve, porém firme, e à sua fórmula de resina de baixa aderência, ele é uma 
solução confiável para todas as fraturas que exigem uma imobilização forte e duradoura.

Laminação excelente para uma imobilização duradoura
• Laminação segura entre cada camada para uma imobilização estável e de longa duração;
• Rigidez total em aproximadamente 20 minutos;
• A estabilidade percebida pelo paciente transmite confiança.

                

Fios de fibra de vidro muito leves e fortes
• Ataduras de gesso sintético rígidas e duráveis para uma proteção estável e segura;
• Delta-Lite  Plus não causa constrições musculares;
• Sem alterações precoces da imobilização provenientes de quebras de gesso.

                

Resina de baixa aderência de fácil aplicação
• Resina deslizante de baixa aderência, que gera uma atadura sintética com sensação parecida
com o gesso comum durante o tempo funcional para uma imobilização precisa;
• Período de aplicação confortável e confiável;
• Maleável durante todo o tempo da aplicação.

® - Grande rigidez e durabilidade
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Embora a imobilização estável e a durabilidade sejam características essenciais de 
uma atadura de gesso, conforto e facilidade de aplicação são também essenciais 
para o paciente e para o profissional que aplica o produto. Por isso, Delta-Lite   Plus 
vem com algumas características que intensificam essas propriedades.
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O acabamento uniforme melhora a sensação de conforto
• Evita atrito nas roupas pessoais e de cama;
• Excelente fixação para um acabamento uniforme e liso;
• Melhora o conforto e a conformidade anatômica do paciente.
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Informações para pedidos

B73458-02    
B73458-03    
B73458-20    
B73458-21    
B73458-31   
B73458-32

DELTA-LITE PLUS 7.5 cm X 3.6 m WHITE
DELTA-LITE PLUS 10 cm X 3.6 m WHITE

DELTA-LITE PLUS 5 cm X 3.6 m DEEP BLUE
DELTA-LITE PLUS 7.5 cm X 3.6 m DEEP BLUE

DELTA-LITE PLUS 7.5 cm X 3.6 m RED
DELTA-LITE PLUS 10 cm X 3.6 m RED

Caixa com 10 unidades
Caixa com 10 unidades
Caixa com 10 unidades
Caixa com 10 unidades
Caixa com 10 unidades
Caixa com 10 unidades

Código
de produto Tamanho Conteúdo da embalagem

Qualidade Global Comprovada

®

®

®

 

Em um recente estudo, o Delta-Lite  Plus foi comparado a ataduras de gesso sintético 
de fibra de vidro já utilizadas anteriormente por cada profissional questionado. Nove 
características principais dos produtos, como laminação, rigidez, conformabilidade 
e acabamento uniforme, foram escolhidas para comparação. Em todas as nove 
categorias, Delta-Lite       Plus recebeu uma classificação superior às ataduras de fibra de 
vidro atualmente em uso. Mais de 90% de todos os médicos no estudo 
classificaram a qualidade global da Delta-Lite    Plus como sendo superior à do 
produto utilizado anteriormente por eles.




